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13) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  

Метод перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання 

компетентнос

ті 

1. ПРН05. Давати короткий правовий висновок 

щодо окремих фактичних обставин з 
достатньою обґрунтованістю. 

Обговорення під 

час занять, есе, 
контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК10 
СК04 

СК07 

СК12 

ДСК04 

2. ПРН06. Оцінювати недоліки і переваги певних 

правових аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

Обговорення під 

час занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК10 

СК04 

СК07 

СК14 

ДСК04 

3. ПРН08. Застосовувати інститути 

міжнародного публічного права, а також 

міжнародного приватного права. 

Обговорення під 

час занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

СК04 

СК07 

СК11 
СК12 

СК14 

4. ПРН12. Доносити до респондента матеріал з 

певної правової проблематики доступно і 

зрозуміло. 

Обговорення під 

час занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

СК04 

СК07 

СК12 

СК14 

ДСК04 

5. ПРН13. Знати та розуміти особливості 

реалізації та застосування норм матеріального 

і процесуального права. 

Обговорення під 

час занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК10 

СК04 

СК07 

СК12 
СК14 

6. ПРН18. Застосовувати в професійній 

діяльності основні сучасні правові доктрини, 

цінності та принципи функціонування 

національної правової системи. 

Обговорення під 

час занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК10 

СК04 

СК07 

СК12 

СК16 

7. ПРН20. Виокремлювати і аналізувати 

юридично значущі факти і робити 

обґрунтовані правові висновки. 

Обговорення під 

час занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК10 

СК04 

СК07 

СК11 

СК12 
СК16 

ДСК04 

8.  ПРН22. Надавати консультації щодо 

можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Обговорення під 

час занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК10 

СК04 

СК07 

СК14 

СК16 
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9. ДПРН01. Знати механізм нормативної 

санкційності відносно правопорушень 

будівельного законодавства та нормативів 

містопланування. 

Обговорення під 

час занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

СК04 

СК07 

СК12 

СК14 

ДСК04 

 

14) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторн

і заняття, 

год. 

Курсовий проект/ курсова 

робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

Ден. ІІІ 24 26 - 1 40 Залік 

Ден. ІV. 58 58 - 1 64 Іспит 

Заоч. ІV 6 16  1 68 Залік 

Заоч.V 12 32  1 136 Іспит 

Сума годин: 270 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  9 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного 

навантаження: 

164(5,47) 
заочна 66(2,2) 

 

15) Зміст курсу 

МОДУЛЬ 1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА) 

Змістовий модуль 1.  Поняття, предмет, метод і завдання кримінального права України. Закон про 

кримінальну відповідальність. Поняття кримінального правопорушення. Кримінальна 

відповідальність. Склад кримінального правопорушення. 

ТЕМА 1. Поняття кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність. Чинність закону про 

кримінальну відповідальність у часі та просторі.  

Практичне заняття 1 
ТЕМА 2. Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття кримінального правопорушення. Класифікація 

кримінальних правопорушень.  

Практичне заняття 2 

ТЕМА 3. Склад кримінального правопорушення та його характеристика. Об’єкт та об’єктивна сторона 

кримінального правопорушення. 

Практичне заняття 3 

ТЕМА 4. Суб’єкт кримінального правопорушення та суб’єктивна сторона кримінального правопорушення. 

Практичне заняття 4. 

Змістовий модуль 2. Стадії вчинення кримінального правопорушення. Співучасть у кримінальному 

правопорушенні. Множинність кримінальних правопорушень. Обставини, що виключають злочинність 

діяння.  
ТЕМА 5. Стадії вчинення кримінального правопорушення. Множинність кримінальних правопорушень.  

Практичне заняття 5. 

ТЕМА 6. Співучасть у кримінальному правопорушенні.  

Практичне заняття 6. 

ТЕМА 7. Обставини, що виключають злочинність діяння.  

Практичне заняття 7.  

Змістовий модуль 3. Звільнення від кримінальної відповідальності. Покарання: поняття, мета, система 

і види. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. Судимість. Примусові 

заходи медичного характеру та примусове лікування. Заходи кримінально-правово характеру щодо 

юридичних осіб. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. 

ТЕМА 8. Звільнення від кримінальної відповідальності.  
Практичне заняття 8. 

ТЕМА 9. Покарання, його система та види.  
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Практичне заняття 9. 

ТЕМА 10. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. 

Практичне заняття 10. 

ТЕМА 11. Судимість. Інші заходи кримінально-правового характеру. 

Практичне заняття 11.  

ТЕМА 12. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Особливості кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх.  

Практичне заняття 12. 

МОДУЛЬ 2. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА) 

Змістовий модуль 4.  Поняття та види кримінально-правової кваліфікації. Злочини проти основ 

національної безпеки України. Військові кримінальні правопорушення. Кримінальні правопорушення 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Кримінальні правопорушення проти 

життя та здоров'я особи. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи. Кримінальні 

правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Кримінальні 

правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

ТЕМА 13. Поняття та види кримінально-правової кваліфікації. Злочини проти основ національної безпеки 

України. Військові кримінальні правопорушення. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства 

та міжнародного правопорядку.  

Практичне заняття 13. 

Тема 14. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи. Кримінальні правопорушення проти 
волі, честі та гідності особи. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина. 

Практичне заняття 14. 

Змістовий модуль 5.  Кримінальні правопорушення проти власності та у сфері господарської діяльності. 

Кримінальні правопорушення проти довкілля. Кримінальні правопорушення проти громадської 

безпеки, безпеки виробництва, безпеки руху та експлуатації транспорту. Кримінальні правопорушення 

проти громадського порядку та моральності. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів та інші кримінальн правопорушення проти здоров'я населення. Кримінальні правопорушення у 

сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації. Кримінальні правопорушення у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Кримінальні 

правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. Кримінальні правопорушення проти правосуддя. 

ТЕМА 15. Кримінальні правопорушення проти власності та у сфері господарської діяльності. Кримінальні 

правопорушення проти довкілля.  

Практичне заняття 15. 

ТЕМА 16. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, безпеки виробництва, безпеки руху та 

експлуатації транспорту. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. 

Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів та інші кримінальні правопорушення проти 

здоров'я населення. 

Практичне заняття 16. 
ТЕМА 17. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Кримінальні правопорушення у сфері використання ЕОМ 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Кримінальні правопорушення проти 

авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.  

Практичне заняття 17. 

ТЕМА 18. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг. Кримінальн правопорушення проти правосуддя.  

Практичне заняття 18. 

 

Тематика індивідуальних завдань для студентів денної та контрольних робіт для студентів заочної 

форми навчання 

 

 

1.Система курсу Загальної частини кримінального права України. 

2.Загальноправові принципи. 

3.Основні джерела сучасного кримінального права України. 

4.Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину. 
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5.Злочини та інші правопорушення: основні відмінності. 

6.Формула кваліфікації злочину. 

7.Основний та додатковий безпосередні об’єкти злочину. 

8.Основні різновиди причинового зв’язку. 

9.Основні правила встановлення віку суб’єкта злочину. 

10.Складна вина. 

11.Поняття фізіологічного афекту. 

12.Добровільна відмова за чинним КК України. 
13.Критерії поділу співучасті на форми та види.  

14.Форми множинності злочинів. 

15.Затримання особи, що вчинила злочин. 

16.Фізичний або психічний примус: поняття та ознаки. 

17.Діяння, пов’язане з ризиком. 

18.Кримінальна відповідальність як елемент механізму кримінально-правового регулювання. 

19.Проблеми визначення підстав кримінальної відповідальності в науці кримінального права. 

20.Покарання в системі заходів кримінально-правового впливу. 

21.Смертна кара як вид покарання в кримінальному праві окремих держав. 

22.Дотримання при призначенні покарання положень Загальної частини КК України. 

23.Основні правила складання покарань. 

24.Заміна покарання більш м’яким. 
25.Звільнення від покарання та його відбування на підставі закону України про амністію або акта про 

помилування. 

26.Мета примусових заходів медичного характеру. 

27.Види примусових заходів медичного характеру. 

28.Особливості погашення та зняття судимості в осіб, які вчинили злочин до досягнення ними 

вісімнадцятирічного віку. 

29.Судовий прецедент як джерело англійського кримінального права. 

30.Особливості відповідальності за незакінчений злочин та за співучасть у злочині за кримінальним правом 

зарубіжних держав. 

31.Основні інститути, що стосуються злочину, за кримінальним правом Франції та ФРН. 

32.Загальна характеристика Особливої частини Кримінального права.  
33.Кваліфікація кримінальних правопорушень.  

34.Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України.  

35.Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти життя.  

36.Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти здоров’я.  

37. Загальна характеристика з кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи.  

38.Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти статевої недоторканості.  

39.Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти виборчих трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина.  

40.Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти власності.  

41.Загальна характеристика кримінальних правопорушень в сфері господарської діяльності.  

42.Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти довкілля. 

43.Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти громадської безпеки.  
44.Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти безпеки виробництва.  

45.Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту.  

46. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти громадського порядку і моральності.  

47.Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

48. Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.  

49.Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.  

50.Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері використання електронно 

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.  
51.Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.  

52.Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти правосуддя.  

53. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової 

служби. 

 

Зміст практичних завдань 
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1. К. їхав на своєму автомобілі з Черкас до Києва. На дорозі він побачив збиту кимось людину. 

Зупинивши машину, К. з’ясував, що потерпілий знаходиться в небезпечному для життя стані, бо має 

значні тілесні ушкодження. Побоюючись, що його можуть визнати винним в наїзді на людину, К. 

залишив потерпілого на дорозі і нікого не сповістив про це. Потерпілий згодом помер на місці 

пригоди. Чи підлягає К. кримінальній відповідальності? Відповідь поясніть.  

2. Між директором птахофабрики Ч. і суддею П., які проживали на одному поверсі у 

багатоквартирному будинку, склалися неприязні особисті стосунки. Одного разу Ч., будучи злим на 
П. та перебуваючи у стані сп’яніння, зустрів останнього біля кабіни ліфта та наніс йому тяжке тілесне 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Кваліфікуйте дії Ч.  

3. Під час сварки А. наніс Б. два удари кулаком в обличчя. Останній не втримався на ногах, впав 

спиною на асфальт, в результаті чого отримав тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили його смерть. 

Кваліфікуйте дії А.  

4. Між Н. та С. на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Н., бажаючи хоч якось дошкулити С., 

схопила з письмового столу ніж для паперу та з силою вдарила останнього 22 у живіт. Вістря ножа 

увійшло до черевної порожнини С. на декілька сантиметрів, але внутрішні органи не пошкодило. С. 

потрапив до лікарні, але вже за шість днів був виписаний, а на сьомий день вийшов на роботу. 

Кваліфікуйте дії Н.  

5. Майстер будівельної дільниці І., керуючи роботами по зведенню 26-поверхового житлового 

будинку, всупереч вимогам будівельних норм і правил допустив до виконання монтажних робіт 
робітників без необхідних захисних пристроїв і засобів. Внаслідок цих порушень робітник А., який 

працював без страхувального паску, впав з висоти шести метрів і отримав тяжкі тілесні ушкодження. 

Кваліфікуйте дії І.  

6. Д. систематично знущався над своєю дружиною, неодноразово погрожував їй вбивством. 

Перебуваючи в стані сп'яніння, він у черговий раз почав її бити і, погрожуючи скинути з балкона, 

вимагав, щоб вона сама стрибнула з нього. Коли він заявив, що візьме ножа, дружина не витримала 

нервового напруження і стрибнула з балкона другого поверху, наслідком чого стали тяжкі тілесні 

ушкодження. Потерпіла показала, що, стрибаючи з балкона, хотіла покінчити життя самогубством. 

Кваліфікуйте дії Д.  

7. Д., відбувши покарання у виді позбавлення волі, повернувся до своєї співмешканки Ю. та 

дізнався, що вона наразі проживає у фактичному шлюбі з Ж. Д. почав переслідувати Ю.: систематично 
бував у неї за місцем роботи, супроводжував додому, наближався на вулиці, стукав кулаками у вікна 

та двері, телефонував у різний час доби, умовляючи вигнати Ж. та впустити його до квартири і «жити 

як раніше». Ю. звернулася до територіального відділу НПУ із заявою, що вона зазнає психологічного 

насильства. Чи підлягає Д. кримінальній відповідальності?  

8. Мешканець Фастівського району Київської області Г. незаконно виростив мак на своїй 

присадибній ділянці. Після збору врожаю вимолотив зерно маку, а макову солому зберігав та 

виготовляв з неї ацетильований опій як для власного вживання, так і з метою збуту. Кваліфікуйте дії 

Г.  

9. В., повернувся додому з відрядження та застав свою дружину Г. з сусідом К. під час статевих 

зносин. На сильне його обурення К. почав висміювати В., висловлюючи образливі зауваження щодо 

його зовнішності, стану здоров’я та незадовільного матеріального становища, а Г. заявила, що не 

бажає надалі продовжувати сімейні стосунки з таким нікчемним, за її словами, чоловіком. Сильно 
обурений такими словами, В. схопив ножа і наніс численні удари дружині та сусіду. Від заподіяних 

тілесних ушкоджень обидва померли на місці. Кваліфікуйте дії В.  

10. А., працюючи начальником відділу кадрів заводу, видав своєму знайомому Б. фіктивну 

довідку про те, що той працював на заводі 5 років, чим збільшив його трудовий 23 стаж. Довідку Б. 

взяв для того, щоб належним чином оформити пенсію, що і зробив згодом, пред’явивши її у відповідні 

установи. Пенсію Б. отримував протягом року в загальній сумі 60000 гривень. Кваліфікуйте дії А. та 

Б.  

11. К. і Т. зустріли у сквері чотирнадцятирічну Р. З метою задоволення з нею статевої пристрасті, 

вони почали пригощати Р. спиртними напоями. Переконавшись, що Р. перебуває у стані сильного 

алкогольного сп’яніння, К. здійснив спочатку оральне, а потім вагінальне проникнення, а Т. лише 

тримав потерпілу. Кваліфікуйте дії К. та Т.  
12. С. був затриманий як підозрюваний у вчиненні грабежу. При допиті з метою примусити його 

давати показання, що саме він вчинив злочин, в якому його підозрюють, слідчий застосував до нього 

насильство, заподіявши легкі тілесні ушкодження без розладу здоров’я. Кваліфікуйте дії слідчого.  

13. Н., обурений тим, що продавець Ш. подала йому брудний стакан з напоєм, а потім 

відмовилася його замінити чи повернути гроші, поїхав автомобілем додому, взяв там мисливську 

рушницю і повернувся на місце, де працювала Ш. Після цього Н двічі вистрелив шротом у прилавок, 
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пошкодивши охолоджувальний агрегат. Коли Н. стріляв, нікого поблизу не було. Ш., побачивши Н. з 

рушницею, теж сховалася. Кваліфікуйте дії Н.  

14. З. проник у дім Г., яка в стані сильного сп'яніння спала на підлозі. Скориставшись цим, він 

зґвалтував її, а потім ударом ножа в голову вбив потерпілу. Мотивом злочину стали ті обставини, що 

раніше за заявою потерпілої З. був притягнутий до адміністративної відповідальності за дрібне 

хуліганство. Кваліфікуйте дії З.  

15. Х. і Щ., які випадково познайомилися в кафе із П. (19 років), силою затягнули останню до 

підвалу та разом зґвалтували. Під час слідства було встановлено, що на момент вчинення злочину Х. 
виповнилося 18 років, а Щ. – 13 років. Кваліфікуйте дії Н. та С.  

16. У ніч на 30 грудня минулого року в Голосіївському парку м. Києва водій одного з 

автогосподарств Г. зрубав 30 ялинок. Завантаживши їх на закріплений за ним автомобіль, він потім 

відвіз їх на міський ринок, де і продав, виручивши 12000 гривень. Кваліфікуйте дії Г.  

17. Перебуваючи на посаді голови районної державної адміністрації, Л. наказав директору 

місцевої школи К., яка одночасно була головою виборчої комісії на одній з дільниць, під час 

підрахунку голосів зіпсувати значну кількість бюлетенів з голосами за певного кандидата. К. виконала 

вказівку Л. Кваліфікуйте дії Л. та К.  

18. І. з метою примусити Я. вступити з ним в шлюб, почав збирати інформацію про її особисте 

життя, а в подальшому погрожував розповсюдити фото і відео компрометуючого змісту в соціальних 

мережах, якщо Я. відмовить на його пропозицію. Кваліфікуйте дії І.  

19. Ф. та Т. на належній останньому автомашині „Жигулі” приїхали до лісу на полювання. Не 
маючи відповідного дозволу, вони біля чотирьох годин обережно ходили та вистежували лося, аж 

поки його не застрелили. М’ясо здобичі „мисливці” поділили між собою та за допомогою автомобіля 

відвезли його додому. Кваліфікуйте дії Ф. та Т.  

20. Раніше судимий за грабіж З., розбивши вікно, в нічний час проник в приміщення кафе з метою 

вчинення крадіжки з каси. Оглянувши приміщення, З. нічого цікавого для себе не знайшов і, 

залишивши будівлю, прихопив з собою кілька пляшок спиртного на загальну суму 190 гривень. 

Кваліфікуйте дії З.  

21. К., бажаючи допомогти своєму брату уникнути відповідальності за вчинене ним хуліганство, 

зустрівся зі свідком Т. і попросив дати “бажані” для брата показання. Т. погодився і дав на слідстві і в 

суді такі показання, за що отримав від К. 5 тис. доларів США. Кваліфікуйте дії К. і Т.  

22. Ф., слідуючи по місту на закріпленому за ним автомобілі МАЗ, через власну неуважність 
вчинив наїзд на Г., спричинивши йому тяжке тілесне ушкодження. На місці пригоди Ф. автомобіль не 

зупинив і допомоги потерпілому не надав. Кваліфікуйте дії Ф.  

23. О. та С. ввечері прийшли додому до З. і почали вимагати, щоб останній повернув борг у сумі 

10 тис. гривень сестрі О. Строк сплати боргу, згідно укладеного договору позики, закінчився три 

місяці тому. З. пообіцяв через тиждень повернути борг, але обіцянки не виконав, О. та С. знову 

прийшли до З. та побили його, примушуючи виконати свої зобов’язання, тобто повернути борг. З. 

були заподіяні легкі тілесні ушкодження, що потягли за собою короткочасний розлад здоров’я. 

Кваліфікуйте дії О. та С.  

24. Б., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, заважав роботі сільського сходу - стукав у 

двері клубу, кричав, погрожував ножем завідуючому клубом П., який не пускав його туди в такому 

стані. Кваліфікуйте дії Б.  

25. Л. тримав заряджену мисливську рушницю в кімнаті на стіні. Одного разу його 11-річний син 
Микола взяв рушницю і виніс її на вулицю. Під час гри він пострілом з рушниці вбив свого товариша. 

Кваліфікуйте діяння Л. та його сина Миколи.  

26. Під час митного огляду в зоні митного контролю аеропорту “Бориспіль” працівниками 

митниці у пасажира А. при виїзді з України було знайдено та вилучено 2 пістолети та 20 набоїв до 

них, які він зберігав і носив без відповідного дозволу. Кваліфікуйте дії А.  

27. Засуджений до позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину У. тимчасово 

перебував у слідчому ізоляторі. Повертаючись з прогулянки, він напав у подвір’ї на контролера, якого 

збив з ніг, а потім вибіг через центральні ворота слідчого ізолятора, що зачинялися після виїзду 

автомобіля, та зник у невідомому напрямку. Кваліфікуйте дії У.  

28. О., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, із хуліганських спонукань учинив вночі в 

будинку свого тестя сварку. Він нецензурно лаявся, погрожував розправою дружині, побив посуд, 
шибки у вікнах, та заподіяв тестю тілесні ушкодження середньої тяжкості. Для приборкання хулігана 

мешканці села викликали працівників поліції, які пред’явили вимогу до К. припинити незаконні дії. 

Проте той вчинив опір, поєднаний з насильством, і вдарив палицею по руці одного працівника поліції, 

заподіявши йому легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. Кваліфікуйте дії О.  

29. М., працюючи в управлінні житлового забезпечення міста та використовуючи своє службове 

становище, одержувала матеріальну винагороду за сприяння у наданні квартир пільговим категоріям 



Шифр 
Спеціальності 

081 

«Право» 
«Будівельне та 

містобудівне право» 

Сторінка 8 з 14 Київський національний університет 

будівництва і архітектури  

Кафедра політичних наук і права 

громадян. Від Ш. вона отримала 15 тис. доларів США, а від С. – 25 тис. доларів США. Кваліфікуйте 

дії М.  

30. На одному з мітингів в обласному центрі депутати місцевої ради К. та Д. висловили своє 

незадоволення діяльністю вищих органів державної влади України та запропонували створити на 

території їх області власну державу, а потім приєднати її до сусідньої іноземної держави. Їх 

підтримали учасники мітингу С. та П., які зірвали з будівлі мерії державний прапор України та підняли 

прапор цієї іноземної держави. Кваліфікуйте дії названих осіб. 
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25. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України № 770 від 6.05.2000 р. 

26. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про внесення змін та доповнень до постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 4 “Про судову практику в справах про злочини у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” №16 від 18.12.2009 р. 

27. Правила дорожнього руху. Затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 1306 від 

10.10.2001 р. зі змінами та доповненнями. 
28.Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України 

від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2006. № 30. Ст. 260. 

29.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики 

у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 28, ст.937 

30.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвалідів. Закон України 

Відомості Верховної Ради, 2014. № 32. ст.1124 

31.Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за 

фінансування сепаратизму. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 32, ст.1125 

32.Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини 

проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану. Закон України. Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2022, № 2113-ІХ 
33.Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892 

34. Про застосування законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської 

діяльності. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25.04.2003 р. 

35. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 36, ст.164. 

36. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 р.  

37.Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906-IV. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 50. Ст. 540. 

38. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України у редакції від 22 
грудня 2006 р.  

39. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від від 15.12.1993 № 3689-XII. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 36 

40. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за 

легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 15.04.2005 р. № 5. 

41. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі  злочини проти 

безпеки дорожнього руху та експлуатації, а також про адміністративні правопорушення на транспорті. – 

Постанова № 14 Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 р. 
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42. Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 р. № 8.  

43.Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 2 червня 2016 року 

№ 1402-VIII . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/print 

44. Про трансплантацію органів та інших аналогічних матеріалів людини Закон України  від 16.07 
1999 р. 

45. Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних 

речовин або прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу. Затверджені наказом МОЗ № 188 від 01.08.2000 

р. 

46. Про цінні папери й фондову біржу: Закон України від від 23.02.2006 № 3480-IV. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 31, ст. 268. 

47.Закон України «Про оборону України» від 6.12.1991 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-

12  

48. Про дорожній рух Закон України від 30.06.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-

12 

49.Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 р. URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 

50. Про транспорт Закон України від 10.11.1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр 

51. Про лікарські засоби: Закон України від 4.04.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 

22. 

52. Про трубопровідний транспорт Закон України від 15.05.1996 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192/96-вр 

53. Про залізничний транспорт Закон України від 4.07.1996 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-вр 

54. Про металобрухт: Закон України від 05.05.1999 № 619-XIV. Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 1999, № 25, ст.212 

55. Про психіатричну допомогу. Закон України від 22.02.2000р. 
56. Про банки й банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30.URL: zakon4.rada.gov.ua 

57. Про автомобільний транспорт Закон України від 5.04.2001 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14 

58.Постанова ПВСУ № 2 від 07.02.2003 “Про судову практику в справах про злочини проти життя і 

здоров’я людини”. 

59. Про міський електричний транспорт Закон України від 29.06.2004 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1914-15 

60.Постанова ПВСУ № 5 від 30.05.2008 р. “Про судову практику про злочини проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи”. 

61.Рішення Європейського Суду з прав людини від 17.07.2014. Справа «Омельченко проти України» 

(Заява № 34592/06) URL : – http://ovu.com.ua/articles/24103-sprava-omelchenko-proti-ukrayini-zayava-34592-06 
62.Закон України “Про основи національної безпеки України” від 21.06.2018 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/page  

 

Підручники та навчальні посібники  

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. 

Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2019. 1384 с. 

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С.Азаров, В.К.Грищук, 

А.В.Савченко та ін.; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. К.: Юрінком Інтер, 2017. 1064 с.  

 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [текст] / За заг. ред. Литвинова О.М. К.: 

«Центр учбової літератури», 2017. 528 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://cul.com.ua/preview/npk_kk_2016.pdf  
Сухонос В.В. Кримінальне право України. Загальна частина [текст]: підручник / В.В. Сухонос. Суми: 

Університетська книга, 2016. 375 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52439  

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / [Ю. В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та 

ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 4-те вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI2010/UgolovPravoZag.pdf.  

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та 

ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4-те вид., переробл. і допов. Х.: Право, 2010. 608 с. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI2010/UgolovPravoOsob.pdf. 
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Конспекти лекцій 

Вознюк А.А. Кримінальне право України. Загальна частина: конспект лекцій / А.А. Вознюк; вступне 

слово д.ю.н., проф. О.О. Дудорова.К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. 236 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1685/1/Osnovna%20chastyna.pdf 

Методичні праці 
Кримінальне право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 

«Право». Уклад. І.В. Шаповалова. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 82 с. 
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17) Додаткові джерела: 

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. 

К., 2014. 944 с. Режим доступу: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/358166?download=true.  

2. Александров Ю.В. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Александров Ю.В., 

Антипов В.І., Дудоров О.О. К.: Атіка, 2008. 376 с. 

3. Грищук В.К. Кримінальне право України: Загальна частина: Навч. посіб. для студентів юрид. фак. 

вищ. навч. закл. К.: Ін Юре, 2006. 568 с. 

4. Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. К.:Істина,2004. 504с.  

5. Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів : Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. 

Шакуна. – 4-те вид., перероб. К. : Алерта, 2012. 
6. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – 2-ге вид.,К.: Юрінком 

Інтер, 2009. 512 с.  

7. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. К.: Істина, 2010. 430 

с. 

8. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Топчія; наук. 

ред. В.І. Антипова. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 896 с.  

 

Інформаційні ресурси 

 

Верховна Рада України. URL: http://rada.gov.ua/. 

Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua. 

Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/. 
Міністерство внутрішніх справ України. URL: http://mvs.gov.ua/. 

Офіс Генерального Прокурора. URL: https://www.gp.gov.ua/. 

Офіційний портал Судової влади України. URL:https://court.gov.ua/. 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/. 

Освітній сайт КНУБА. Сторінка дисципліни «Кримінальне право». URL: 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2596. 

 

18) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

 

Розподіл балів для дисципліни на ІІІ семестр з формою контролю залік 

Поточне оцінювання  

Сума балів  

Модуль 1 Інд. робота 

ЗМ1 ЗМ2 
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40 30 30 100 

 

Розподіл балів для дисципліни на ІV семестр з формою контролю іспит 

Поточне оцінювання Іспит Сума балів 

М1 М2 ІЗ 

ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 

20 10 20 20 30 100 

 

19) Умови допуску до підсумкового контролю: 

Здобувачу, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається додаткова сесія. 
В цьому разі він повинен виконати додаткові завдання, визначені викладачем. 

Здобувач, який не виконав вимог робочої програми по змістових модулях, не допускається до складання 

підсумкового контролю. В цьому разі він повинен виконати визначене викладачем додаткове завдання по змісту 

відповідних змістових модулів в період між основною та додатковою сесіями. 

Здобувач має право на оскарження результатів контроля (апеляцію). Правила подання та розгляду 

апеляції визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких доводиться 

Здобувачам до початку вивчення дисципліни. 

20) Політика щодо академічної доброчесності: 

Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку здобувача він отримує інше 

завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

21) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2596 

 

 


